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GWARANCJE ZŁOTYCH STANDARDÓW
Firma Herbalife Nutrition jest dumna z polityki ochrony wszystkich swoich Partnerów. Prosimy zapoznać się z Gwarancjami
Złotych Standardów i zaznaczyć każde z pól, aby potwierdzić przeczytanie i zrozumienie każdego punktu z osobna.
1. Nie są wymaganie żadne minimalne zakupy, a koszty początkowe nie są wysokie.
Jedynym wymaganym zakupem, aby zostać Partnerem Herbalife Nutrition lub zaangażować się w działalność biznesową Herbalife
Nutrition jest Pakiet Partnerski Herbalife Nutrition. Nie są wymagane żadne zakupy produktów. Jeśli zdecyduję się zakupić produkty,
przyjmuję do wiadomości, że wielkość zakupu nie powinna przekraczać moich własnych potrzeb ani ilości towaru, którą jestem
pewien/pewna, że zdołam odsprzedać w rozsądnym okresie czasu.
□ Przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am ten zapis.
2. Jeśli Umowa Partnerska zostanie anulowana z jakiegokolwiek powodu, istnieje 90 dniowa gwarancja zwrotu kosztów za Pakiet
Partnerski.
Jeśli zdecyduję się anulować moją Umowę Partnerską w ciągu 90 dni, mam prawo do otrzymania zwrotu pełnej ceny zakupu Pakietu
Partnerskiego Herbalife Nutrition.
□ Przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am ten zapis.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Partnerskiej, Partner ma zagwarantowane 100% zwrotu za wszystkie niesprzedane
produkty zakupione w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wypowiedzenia Umowy oraz zwrot kosztów wysyłki tych
produktów do Herbalife Nutrition niezależnie od powodów wypowiedzenia.
Jeśli moja Umowa Partnerska zostanie anulowana z jakiegokolwiek powodu, mogę zwrócić firmie nieużywane i nadające się do ponownej
sprzedaży produkty lub materiały marketingowe, które zakupiłem/-am w ciągu ostatnich 12 miesięcy i otrzymać zwrot pełnej ceny zakupu
(wliczając koszt wysyłki produktów do Herbalife Nutrition). Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zakładce
„Wzory formularzy” i dostępnej na stronie https://www.myherbalife.com/pl-PL.
□ Przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am ten zapis.
4. Aby zostać Partnerem Herbalife Nutrition lub osiągnąć sukces, jako Partner Herbalife Nutrition, nie są wymagane zakupy
żadnych narzędzi wspomagających biznes i sprzedaż.
Nie jestem zobowiązany/-a do zakupu żadnych narzędzi biznesowych oraz mogę korzystać z materiałów promocyjnych i narzędzi
wspomagających sprzedaż, które firma Herbalife Nutrition udostępnia za darmo lub za niewielką opłatą. Zanim otworzę Klub Odżywiania,
w tym jakikolwiek Klub z aktywnością fizyczną, muszę być Partnerem, przez co najmniej 90 dni i ukończyć wymagany przez firmę proces
Rejestracji Klubu Odżywiania oraz wszelkie szkolenia wymagane w wyznaczonym czasie.
□ Przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am ten zapis.
5. Zalety każdego produktu i odpowiednie metody stosowania są określone bezpośrednio na etykiecie produktu – chcemy mieć
całkowitą pewność, że odpowiednie produkty są stosowane w odpowiedni sposób, aby osiągnąć realistyczne efekty.
Zapewniamy realistyczne oczekiwania związane z możliwością prowadzenia działalności biznesowej i wysiłkiem wymaganym,
by osiągnąć sukces pod każdym względem.
Zalety każdego produktu i odpowiednie metody stosowania są określone bezpośrednio na etykiecie produktu – chcemy mieć całkowitą
pewność, że odpowiednie produkty są stosowane w odpowiedni sposób, a Partnerzy Herbalife Nutrition posiadają właściwe informacje,
aby rozmawiać produktach z klientami. Analogicznie, dostarczamy dokładne informacje o wynikach finansowych osiągniętych przez
Partnerów Herbalife Nutrition, aby podzielić się tymi informacjami z osobami, które dopiero zapoznają się z możliwością prowadzenia
działalności biznesowej Herbalife Nutrition. Wszelkie roszczenia z mojej strony dotyczące produktów firmy Herbalife Nutrition lub
możliwości prowadzenia działalności biznesowej Herbalife Nutrition muszą być zgodne z prawem, prawdziwe i niewprowadzające w błąd,
a także uzasadnione na piśmie z wyprzedzeniem i zgodne z oświadczeniami zamieszczonymi w aktualnych materiałach opublikowanych
przez firmę Herbalife Nutrition. Nie mogę tworzyć żadnych pisemnych oświadczeń o charakterze terapeutycznym lub leczniczym w
odniesieniu do produktów Herbalife Nutrition (wynikających bądź nie z moich osobistych doświadczeń), za wyjątkiem oświadczeń
określonych w materiałach opublikowanych przez firmę Herbalife Nutrition. Prezentując produkty firmy Herbalife Nutrition, nie mogę
również posługiwać się nazwą żadnego ministerstwa ani organu rządowego, ani żadnego innego organu nadzorującego.
□ Przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am ten zapis.
6. Potencjalnym Partnerom udostępniamy w odpowiednim czasie jasne i dokładne informacje dotyczące możliwych
przychodów.
Ludzie dołączają do Herbalife Nutrition z rożnych powodów. Wielu z nich po prostu chce zakupić produkty firmy Herbalife Nutrition po
cenach hurtowych. Inni chcą rozwinąć własną działalność. Jeśli moim celem jest rozwój biznesu Herbalife Nutrition, przyjmuję do
wiadomości, że sukces wymaga ciężkiej pracy i poświęcenia. Rozumiem, iż Oświadczenie o średnich dochodach, które znajduje się na
stronie https://www.myherbalife.com/pl-PL jest jedyną autoryzowaną informacją o wynikach finansowych, które Partner Herbalife Nutrition
może osiągnąć. Potwierdzam, iż nie opieram się na żadnej innej informacji.
□ Przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am ten zapis.
Aby zapoznać się ze wszystkimi prawami i zobowiązaniami Partnera Herbalife Nutrition, prosimy przeczytać Kodeks Postępowania
Herbalife Nutrition, wchodzący w skład Pakietu Partnerskiego lub wejść na stronę internetową https://www.myherbalife.com/pl-PL.
Niniejszym oświadczam, że rozumiem Gwarancje Złotych Standardow Herbalife Nutrition.
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